KRAJsKÝ ú Řao xnÁrovnHnanEcrpHo KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

12340/2021/KHK
ll!] lllll
KL

ll|lI

lllil lllll lllil |llil lllll

§K-29534lEld2323

llil

Zpráva o v,ýsledku přezkoumání hospodaření
obce Jí lovice, lč : 00579238
za rok 2020
přezkoumání se uskuteč nilo ve dnech:

-

08.10.2020
04.02.202l - Koneč né přezkoumání se uskuteč nilo dálkovým způ sobem

na základě pí semné ¾ ádosti obce Jí lovice v souladu s ustanovení m § 42 odst, 1 zákona
ě. 12812000 Sb,, o obcí ch, ve znění pozděj¹ í ch předpisů , a v souladu se zákonem ě. 42012004
Sb., o přezkoumávání hospodaření ú zemnich samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí , ve zněni pozděj¹ í ch předpisů .
Zahájeno bylo dne 02.07.2020 doruč ení mOznámeni o zahájeni přezkoumání hospodaření

vsouladus§5odst.3zákonač .420lZ0O4Sb.as§5odst.2pí sm.b)zákonač ,25512012Sb.,
o kontrole, ve zné ni pozděj¹ í chpředpisů .

Mí sto provedení přezkoumání : Obec Jí lovice
Jí lovice 2ó
517 72 Jí lovice
Zástupci za Obec:
- Václav Je¾ ek - starosta
- Vlasta Minaří ková - ú č etní
Přezkoumání lykonaly:
- kontrolor pověřený ří zení mpřezkoumání :
věra Gilková
- kontroloři:
Jana © ubrtová

Pověření kpřezkoumání vesmyslu§5č .42012004Sb.a§4a§ózákonač .255/2012Sb.
vydal Krajský ú řad Králové hradecké ho kraje dne t.7.2020
předmět přezkoumání :
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ú daje uvedené v § 2 odst. l a 2 zákona č . 42012004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodařeni bylo provedeno výběrovým způ sobem
s ohledem na významnost jednotlivých skuteč ností podle předmětu a obsahu přezkoumání . Při posuzováni
jednotlivých právní ch ú konů se vychází ze zněni právní ch předpisů platných ke dni uskuteč něni tohoto ú konu.

Poslední kontrolní ú kon tj. projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl uč iněn dne
04.02.202l.

Pivovarské nám. l245
500 03 Hradec Králové

A. Přezkoumané pí semnosti
Při Přezkoumání hospodaření obce Jí lovice byly přezkoumány následují cí pí semnosti:
Střednědobý výhled rozpoč tu
Obec má z minulosti sestaven sť ednědobý výhled rozpoč tu na období let 2019 a¾ 2022
schválený v zastupitelstvu obce dne 12.12.2018.

Schválený rozpoč et
RozPoČ et na rok 2020 byl schválen v zasfupitelstvu obce dne 13.5.2020 jako vyrovnaný
v celkové vý¹ i pří jmů i výdajů 5 062 000,- Kč . Obec zveřejnila náwh rozpoč tu na srnýci
internetových stránkách a na ú řední desce po dobu stanovenou zákonem. Obec zveřejňila
schválený rozpoč et na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení .
SouČ asně onámila na uřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je mo¾ no
nahlé dnout do jeho listinné podoby.
Rozpoč tová opatření
Starosta obce, na základé pravomoci k provádění rozpoč tových opaření , schválil ke dni
dí lč í hopřezkoumání rozpoč tová opaření ě. l a¾ 6. Obec zveřejnila uvedená rozpoč tová
oPaření na svých internetových stránkách do 30 dnů od jejich schválení . Souč asně oznámila
na uřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je mo¾ ro nahlé dnout do
jejich listinné podoby.

Pravidla rozpoč tové ho provizoria
Zastupitelstvo obce dne 20.1 1.2019 schválilo pravidla rozpoč tové hoprovizoria. obec
zveřejnila schválená pravidla rozpoč tové hoprovizoria na svých internetových stránkách do
30 dnŮ ode dne jejich schválení . Souč asně ozní mila na ú řední desce, kde jsou zveřejněna
v elektronické podobě a kde je mo¾ no nahlé dnout do jejich listinné podoby.
Závěreč ný ú č et
Zastupitelstvo obce schválilo závěreč ný í č etza rok 2019 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a s vyjádření m souhlasu s celoroč ní mhospodaření m bez
výhrad dne 13.5.2020. Obec zveřejnila návrh závé reěné ho ú č trrna svých internetových
shánkách a na ú řední desce po dobu stanovenou zákonem. Obec zveřejnila schválený
závé reč nýÚč et na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dnejeho schválení . Souč asně
oznámila na ú řední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je mo¾ no nahlé dnout
do jeho listinné podoby.
Inventurní soupis majetku a závazků

Byl ověřen inventurní soupis ú č tů388 a

403 na výkaz Rozvaha ú zemní ch samosprávných
celků a vykazovaný zů statek souhlasí na tento soupis.

Odměňování č lenů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení vý¹ e odměn zavýkon funkce č lenů zastupitelstva a nebyly
zji© těny nedostatky. Výplata odměn za měsí c leden a¾ prosinec 2020, d|e předlo¾ ených
mzdoqých listů , byla provedena dle stanovení .

Pří loha rozvahy
Byla předlo¾ ena pří loha ú č etnízávěrky sestavená k31.12.2020.
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Yýkaz zisku a ztráty
Kontrolován byl výkaz sestavený k 30.9. a 31.12.2020. Kontrolou vazby na výkaz pro
hodnocení plnění rozpoč tu bylo zji¹ těno, ¾ e ztstatky vybraných nákladových a vlinosových
ú č tůodpoví dají sumám pří slu¹ ných polo¾ ek RS z výkazu Fin-2-12.
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoč tu
Kontrolován bylvýkaz sestavený k 30.9. a31.12.2020.
pokladní doklad
Kontrolovány byly pokladní doklady vč etně jejich nále¾ itostí za období leden 2020
v návaznosti na pokladní knihu vedenou elektronicky, prvotní doklady a správnost jejich
zaú ětováni dle ú č etní hodení ku.

ú č etnídoklad
Kontrolovány byly ú č etnídoklady vč etně jejich nále¾ itostí za období leden2020 v návaznosti
na bankovní výpisy a správnostjejich zaú č továni dle ú č etní hodení ku.
Bankovní výpis

Obec má zřizeny ři bě¾ né ú ěty, ato dva u Č S, a.s. a jeden u Č Ng.
ZŮstatek zaslaných bankovní ch výpisů souhlasí na ú ěet 23l (základni bě¾ ný ú č etÚSC)
uvedený v Rozvaze sestavené k3I.I2.2020.

Rozvaha
Předlo¾ en výkaz Rozvaha sestavený k 30.9. a31.12.2020.
Kontrolou roč ní chobratů ú č tů401 a 403 nebyly zji¹ těny nedostatky, ú č etníoperace zde
proú Č tovanéjsou v souladu s jejich obsalrovým urč ení ma stanovenými ú č etní mipostupy.
Smlouvy a dal¹ í materiály k přijafým ú č elovýmdotací m
Obec jako obdarovaná obdr¾ ela např. :
- na základě Darovací smlouvy uzať ené ďne 12.8.2020 od fyzické osóby finanč ní dar ve vý¹ i
47 000,- Kč urč ený na ú hradu zvý¹ ených nakladů obce způ sobené pandemií Covid-l9.
- na zé kladě Smlouvy darovací č . DS2020!0502I uzať ené dne 17.7.2020 od KÚ KHK
finanč ní dar ve vý¹ i 55 000,- Kč jako odměnu za umí stění v soutě¾ i ,,Č istá obec 20l9" urč ený
na ú hradu nákladů v oblasti ochrany ¾ ivotní hoprosředí .

V roce 2020byly pří jmy obce posí leny mj. o tyto ú č elovédotace:
UZ 98 193 - obec obdr¾ ela neinvestič ní dotaci na náklady spojené s konání m voleb do
zastupitelstev krajŮ a Senátu PČ R ve vý¹ i 47 000,- Kč , celkem obec vyč erpala dotaci ve vý¹ i
42 047,88 Kč , vratka dotace ěini 4 952,12 Kč , pří jmy i výdaje jsou oznaěeny ú č elovým

makem.

1072 - zKÚ KHK obec obdr¾ ela neinvestič ní dotaci (20RRD10-0072) na realizaci akce
"Podpora provozu prodejen na vesnici" ve vý¹ i 50 000,- Kč . Smlouvou byla realizace akce
stanovena od 1.1. do 3I.12.2020 a závěreč ná zptáva do 31.12.2020. Obec vyhotovila
poskytovateli závěreč nou zprávu dne 17.12.2020. Pří jmy i výdaje jsou označ eny ORG.
Dotace byla zú č tována.

ORG

Obec obdr¾ ela od Mikroregionu Třebechovicko na zé k|adé veřejnoprávní smlouvy
neinvestič ní dotaci ve vý¹ i 5 000,- Kč na ceny pro ú č astní kyakce "3. Jí lovická traktoriáda".
Obec předlo¾ ila ť rnanč ní vyú č tování dotace ze dne I4.9.2019.
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Smlouvy o věcných břemenech
13.5.2020 schválilo zastupitelsfuo obce Smlouw o zí izeni věcné ho břemene
ě. IP-l2-20l0675NBl3_,Jí lovice, ěp. 79, st. 8l, pří pojka knn na pozemcí ch p.ě. 769110
a769112 ve prospěch Č BZ Oistribuce, a.s. za ú č elem®řizeni umí stění ,prouororr,í rrí , oprav
a Ú&®by zaí izeni distribuč ní soustavy. Niáhrada z věcné ho břemene byla stanovena ve vY,¹ i
15 000 Kč , uhrazena dne 8.7.2020. Smlouva o zí izeni věcné ho břemene ze dne20.5.2020
byla ke kontrole předlo¾ ena.

Dne

Smlouvy nájemní

Dne 30.12.2019 schválilo zastupitelstvo obce Smlouvl,I o nájmu nemovitosti č .p. 30 na
pozemku st.p.Č . 22 v k.i. Jí lovice za iěe|emprovozování prodejny smí ¹ ené hozbo¾ i, na dobu
neurČ itou od 1.2.2020. Vý¹ e roč ní honájemné ho byla stanovena na 100,- Kč . Záměr pronájmu
byl zveřejněn na ú řední desce obce od21.11. do 9.12,2019, Smlouva ze dne 6.L202Oby|a
oboustranně podepsána a ke konhole předlo¾ ena.

Darovací smlouvy
Obec jako dárce uzať ela dne 20.5,2020 Darovací smlouvu s SDH Jí lovice na finanč ní dar ve
vý© i1I 250,- Kč . Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne 20.II.20I9. Smlouva byla ke

kontrole předlo¾ ena.

Obec jako dárce vzavřela dne 16.6.2020 Darovací smlouvu s Knihovnou města Hradec
Králové na finanč ní dar ve vý¹ i 5 000,- Kč . Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne
13,5.2020. Smlouva byla ke kontrole předlo¾ ena.

Obec jako dárce uzavřela dne 20.5.2020 Darovací smlouvu s TJ Jí lovice na finanč ní dar ve
vý¹ i 6 600,- Kč . Zastupitelsfuo obce schválilo poskytrrutí dne 20.11.2019. Smlouva byla ke
kontrole předlo¾ ena.

jako dárce uzavŤ ela dne 20.5,2020 Darovací smlouvu se ZO Č eské hozahrádkářské ho
svtlzu na finanČ ní dar ve \.ý© i3 750,- Kč . Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne

Obec

20.11.2019. Smlouva byla ke kontrole předlo¾ ena.
Obec jako darce uzavřela dne 19.8.2020 Darovací smlouvu s Č eským svazem vč elařů ,o.s.na

finanč ní dar ve vý¹ i 1 000,- Kč . Zasfupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne 10.8.2020.
Smlouva byla ke kontrole předlo¾ ena.

Smlouvy a dal¹ í materiály k poskytnudm ú č elovýmdotací m
Obec uzať ela dne 6.I.2020 Smlouvu o budoucí spolupráci s právnickou osobou, na základě
které se obec zavantje podpořit provoz prodejny smí ¹ ené hozbo¾ i ť tnanč níč ástkou v celkové
vý¹ i l00 000,- Kč (50 000,- Kč z dotace rÚ rHr a 50 000,- Kč z vlastní ch prosředků obce).
Dokumentace k veřej ným zakázkám
"Oprava mí sfirí chkomunikací v Jí lovicí ch"
VZMR by|a zadána v souladu se směrnici 2l20I9 pro zadáváni zak¾ uek malé ho rozsahu
v souladu § § 6 zák. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ú č innáod 1.1.2020.
Nejvhodněj¹ í nabí dku podala firma RECOM, s.r.o. s nabí dkovou cenou 359 733,- Kč s DPH.
Smlouva o dí lo oboustranně podepsána dne 11.8.2020. Cena ve Smlouvě o dí lo souhlasí
s nabí dkovou cenou i s fakturovanou č ástkou.
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Zápisy z jednání zastupitelstva vč etně usnesení

Jako PodpŮrný prostředek ke kontrole byly vyu¾ ity zápisy

a

usnesení

zastupitelstva obce ze dne20.1l.,30.12.2019 a l3.5., 10.8., 18.11.2020.
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ze

zasedáni

B. Zji¹ tění ze závěreč né ho přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Jí lovice
nebvlv zii¹ těnv chybv a nedostatkv.

Pivovarské nám, 1245
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C. PInění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zji¹ těných

a) při přezkoumání hospodaření ú zemní hocetku za předchozí roky
nebvlv zii¹ těnv chvbv a nedostatkv.

b)

při dí lč í mpřezkoumání

nebylv zii¹ těnv chvbv a nedostatkv.

Pivovarské nám. l245
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D. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Jí Iovice zarok2020

nebvlv zii¹ těnv chvbv a nedostatkv (§10 odst. 3 pí sm. a) zákona č .42012004
sbrL
n. Při přezkoumání hospodaření obce Jflovice za rok2020
se

neuvádí ¾ ádná rizika dle § 10 odst. 4 pí sm. a) zákona č . 42012004 Sb,

ilI. Při přezkoumání hospodaření
Byly zji¹ těny dle §

- obce Jí lovice

-

za rok 2020

10 odst. 4 pí sm. b) následují cí ukazatele:

a) podí l pohledávek na rozpoč tu ú zemní hocelku

0,!l

b) podí l závazki na rozpoč fu ú zemní hocelku

3,78 oÁ

c) podí l zastavené ho majetku na celkové m majetku ú zemní hocelku

oÁ

0oÁ

IV. Ověření poměru dluhu obce Jí lovice k prů měru jeho pří jmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu obce Jí lovice k prů měru jeho pří jmů za poslední 4 rozpoč tové
roky podle právní ho předpisu upravují cí ho rozpoč tovou odpovědnost. Ověření poměru
dluhu k prŮměru jeho pří jmů za poslední 4 rozpoč tové roky podle právní ho předpisu
uPravují cí horozpoČ tovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způ sobé m,tak
abychom zí skali přiměřenou jistotu, k vyslovení následují cí ho závěru. Zpí edlo¾ ených
PodkladŮ vyplývá, ¾ e dluh nepřekroč il 60 % pruměru jeho pří jmů za poslední
4 rozpoč tové roky.

VýPoČ et poměru dluhu k pruměru pří jmů za posledni
v Pří loze č . 1, která je nedí lnou souč ástí té to Zprávy.

4

rozpoč tové roky je uveden

ÚSC prohla¹ uje, ¾ e ú č etnívýkuy předlo¾ ené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k pruměru jeho pří jmů za poslední 4 rozpoč tové roky jsou definitivní , ú plné a správné
a nebudou ji¾ měněny.
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný ú zemní celek

Pivovarské nám.1245
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Krajský ú řad Králové hradecké ho kraje, dne 04.02.2021
Jmé na a podpisy kontrolorů zú č astněných na přezkoumání hospodaření :
Věra Gilková
kontrolor pověřený í lzenim přezkoumání

Jana © ubrtová

Věra

Gi!ková

9!?]'J;i*"J;o"o*'

?,l!l]ť i3].3á*

Jana
© ubrtová

Dig|tálně podepsal
Jana © ubrtová
Datum: 202l,02.04
1.2j19:.59Jq'.'99,

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně l té to Zprávy, kteří se
podí leli na výkonu přezkoumání , tak nebyli v době konání závěreč né ho přezkoumáni ji¾ č leny
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dí lč í hopřezkoumání
hospodaření obce Jí lovice.
Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání :

-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni, a je mo¾ no ke zji¹ tění v ní
uvedené podat pí semné stanovisko ve lhů tě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřené mu ří zení m přezkoumání . Koneč ným znění m zprávy se stává,
tento náwh okam¾ ikem marné ho uplynutí lhů ty stanovené v § 6 odst. 1 pí sm. d) zákona
č .42012004 Sb., k podání pí semné hostanoviska kontrolorovi pověřené mu ří zení m
přezkoumání . Kontrolor pověřený fizenim přezkoumání mů ¾ ev odů vodněné m pří padě
stanovit lhů tu del¹ í ,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jí lovice o poč tu 11 stran
byl seznámen a její stejnopis pí evzal Václav Je¾ ek.

V kontrolované m období izemni celek dle prohlá¹ ení statutární ho zástupce
neprovozoval ®ádnou hospodářskou č innost, nemá zí izeny pené ¾ nifondy, nevlo¾ il
¾ ádné peně¾ ité č i nepeně¾ ité vklady do právnických osob, neobdr¾ el ¾ ádné dotace
z národní ho fondu, nehospodařil s majetkem státu, neruč il za závazky jiných osob,
neuzavřel kupnÍ , směnnou, pachtovní , zástavni smlouvu, smloulu o sdru¾ ení peně¾ ní ch
prostředkŮ a majetkových hodnot, smlouvu o ú věru ani nehospodařil sjinými cizimi
zdroji, nepoří dil ani neproda|¾ ádný finanč ní majetek.

Pivovarské nám. l245
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Pouč ení :

Územni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 pí sm. b) zákona č .42012004 Sb.,
Povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v té to zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom pí semnou informaci
přezkoumávají cí mu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání té to zprávy
spolu se závěreěnýmú č temv orgánech ú zemní ho celku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č . 42012004 Sb.,
povinen v informací ch podle ustanovení § 13 odst. 1 pí sm. b) té ho¾ zákona uvé st
lhŮtu, ve které podá pří slu¹ né mupřezkoumávají cí mu orgánu pí semnou zprávu
o Plnění přijafých opatření a v té to lhů tě pří slu¹ né mupřezkoumávají cí mu orgánu
uvedenou zpr áva zaslat.
Nesplnění m těchto povinností se ú zemní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. l pí sm. b) a c) zákona č . 42012004 Sb. a za to se ulo¾ í ú zemní mu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č . 42012004 Sb. pokuta do vý¹ e 50.000,00 Kč .

Převzal dnez 04.02.2021

Jí l ovi ce

517 72

václav Je¾ ek
starosta

Rozdělovní k:
steinopis

poč et wtisků

Předáno

PřevzaI

l

l

Jí lovice

václav Je¾ ek

2

l

Králové hradecký kraj

věra Gilková

KONTAKTY:
64l

věra Gilková

601 375

Jana © ubrtová

725 870 784

vgilkova@kr-kralovehradecky. cz

j

subrtova@kr-kralovehradecky.
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Pří Ioha č .1

Yzorec výpoČ tu ověření poměru dluhu obce Jí lovice k prů měru jeho pří jmů za poslední
4 roky
Název ú č tu
Krátkodobé ú věry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnkv)
Krátkodobé závazky z vydanÝch dluhopisů
Jiné krátkodobé pů ič ky
Směnky k ú hradě
Přiiaté návratné finanč ní výpomoci krátkodobé
Krátkodobé záv azky z ruč eni
Dlouhodobé ú věry
Přiiaté návratné finanč ní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodob é záv azky z vy daný ch dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ruč ení
Dlouhodobé směnky k ú hradě
Dluh Celkem
Pří iem v roce 2020

SU
28I
282

0,00 Kč

283
289

0,00 Kč

322

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

326

0,00 Kč

362

0,00 Kč

45I

0,00 Kč

452
453
456
457

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 395 329,00 Kč

v roce 2019

5 721 360,00 Kč

Pří iem v roce 2018

4 884 634,00 Kč

m v roce 2017

4 57o 452,oo Kč

Pří jmy celkem

20 57L 775,00 Ki
za

podí l dluhu k

5 l42 943.75

za4

z prů měru pří imů za 4

3 085 766,25

překroč ení v č ástce
Překroč ení v procentech

0,00 Kč
0%

Pivovarské nám. l245
500 03 Hradec Králové

ll

